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Oversigt over KL's prioriterede EU-sager 2021 

 
Introduktion 
Oversigten indeholder både sager der fortsætter fra 2020 og nye sager fra Kommissionens arbejdsprogram 2021.  
 
Kommissionens arbejdsprogram indeholder fire bilag:  

– Bilag 1: Nye initiativer 
– Bilag 2: Refit-initiativer (opdatering af eksisterende lovgivning)  
– Bilag 3: Prioriterede lovgivningsinitiativer under behandling 
– Bilag 4: Tilbagetrækning 

 
Nedenstående er en samlet oversigt over KL's prioriterede EU-sager. 
 

Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

 A-sager (højt prioriteret) 

 

1. A-sag Den finansielle ramme for pe-

rioden efter 2020 (EU's kom-

mende budget 2021-27) og 

genopretningspakken (Next 

generation EU).  

 

Under dette punkt behandles 

også Kommissionens forslag til 

forordning om en Brexit-

reserve. 

 

Et samlet forslag til den næste flerårige finan-

sielle ramme, der løber fra 2021-2027, samt til 

en genopretningspakke til håndtering af kon-

sekvenserne af COVID-19-krisen.  

 

Initiativet har konsekvenser for EU's fonde 

og programmer fx strukturfondsmidlerne – 

herunder landdistriktsmidlerne, samt EU’s 

øvrige fonde og programmer. 

 

EU’s budget mv. er meget omfattende, så KL 

prioriterede flg. Dele som A-sager: 

 

Videreført fra 2020. 

 

Der blev den 17. december 2020 indgået 

en endelig aftale mellem Rådet og Euro-

pa-Parlamentet om EU’s langvarige bud-

get for 2021-2027, og om genopretnings-

pakken, Next Generation EU.  

 

Alle programmer afventer færdiggørelsen 

af de endelige forordningstekster, men de 

overordnede rammer ligger fast. Dermed 

er der fortsat en vis usikkerhed om det 

samlede danske bidrag fra EU’s struktur-
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Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

- Regionalfonden  

- Socialfonden 

- Genopretnings- og resiliensfaciliteten 
(ny) 

- Brexit-reserve(ny) 

 

Herudover følges: 

- Fonden for retfærdig omstilling (ny) 

- Landbrugspolitik og landdistriktsfon-
den. 

- Andre relevante fonde som fx Hori-
zon, Life og Erasmus+ 
 

fonde.  

 

Sagen forventes afsluttet på EU-niveau i 

2021, hvorefter den nationale implemen-

tering og udmøntning af aftalerne vil fin-

de sted.  

 

Særligt i forhold til Brexit-reserven 

Kommissionen har fremlagt sit forslag til 

en forordning om Brexit-reserven. En 

endelig forordning forventes at blive for-

handlet på plads mellem EU's institutio-

ner henover foråret 2021.  

 

2. A-sag Passende mindstelønninger for 

arbejdstagere i EU samt im-

plementering af den europæi-

ske sociale søjle 

Mindsteløn: 

Kommissionens forslag til direktiv opsætter 

en lovramme, hvori der tages højde for, at der 

er en række medlemsstater, som ikke har lov-

bestemt mindsteløn. Lande uden lovbestemt 

mindsteløn er ikke omfattet af den del af kra-

vene i direktivet, som omhandler rammen for 

en mindsteløn. På nuværende tidspunkt gæl-

der det for Danmark, Sverige, Finland, Øst-

rig, Italien og Cypern. Disse lande forpligter 

sig dog til at overvåge overenskomsternes 

dækning og tilstrækkelighed, ligesom de er 

omfattet af et krav om løbende indberetning 

af lønniveau og gennemsigtighed i overens-

komster til Kommissionen. 

Mindsteløn: 

Videreført fra 2020 

 

Kommissionen fremsatte i efteråret 2020 

sit forslag til et direktiv om passende 

mindstelønninger i EU. Forslaget kom 

efter to høringer af de europæiske sociale 

parter, som skulle afdække, hvorvidt par-

terne på eget initiativ ønskede at forhand-

le en mindstelønsmekanisme. De to hø-

ringer viste, at der ikke var grundlag for 

forhandling mellem parterne. KL har via 

SGI-Europe deltaget aktivt i høringspro-

cessen.  
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Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

 

Bestyrelsen tiltrådte KL’s høringssvar den 17. 

december 2020. 

 

Den sociale søjle: 

Endvidere prioriteres Kommissionens hand-

lingsplan om implementering af den sociale 

søjle, som blev offentliggjort i 1. kvartal 2021. 

Den indeholder lovgivning og ikke-

lovgivnings initiativer. 

 

KL har fokus på; 

- Henstilling om en europæisk børnega-

ranti 

- Handlingsplan for den sociale øko-

nomi 

- Handlingsplan for den europæiske søj-

le for sociale rettigheder 

Handlingsplanen vil opliste de initiati-

ver inden for social og arbejdsmar-

kedsområdet, som skal sikre en kor-

rekt og hurtig implementering af den 

europæiske søjle for sociale rettighe-

der.  

 

 

Da direktivteksten foreligger nu, vil KL 

indgå i dvs. fora for at fremme KL’s inte-

resser.  

  

Den sociale søjle:  

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer punkt 18. b). 

3. A-sag Den europæiske grønne pagt 

(EU Green Deal) 

 

Den europæiske grønne pagt er EU-

Kommissionens vækststrategi og grønne kø-

replan, der sigter mod at omstille unionen til 

Videreført fra 2020 

 

Den europæiske grønne pagt løber i hele 
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et retfærdigt og velstående samfund. Dette 

skal bl.a. ske gennem en gennemgribende 

grøn omstilling samt ved at opnå klimaneutra-

litet inden 2050. 

 

Den grønne pagt er omfattende, så KL priori-

terede flg. Initiativer som A-sager: 

 

- Ny EU-strategi for tilpasning til kli-
maændringer, da Kommissionen vil 
fremsætte en ny strategi for tilpasning 
til klimaændringer i 2020/21. Denne 
er vigtig for kommunerne, da de står 
for en række klimatilpasninger.  

- Revision af direktivet om bygningers 
energimæssige ydeevne 

 

Kommissionens periode. Senest har 

Kommissionen bl.a. i udgangen af 2020 

lanceret EU’s Klimapagt og en renove-

ringsbølge.  

 

I 2021 bliver det bl.a. initiativerne oplistet 

til venstre samt i Klar til 55-pakken (pkt. 1 

under B-sager). 

 

4. A-sag Datapakken Datapakken er meget omfattende og har 

mange initiativer. KL prioriterer flg. Som A-

sag: 

- Dataretsakt 

 

Det forventes, at Kommissionen fremsætter 

lovgivning, som vil have indflydelse på bru-

gen/genbrugen af offentlige data. Målet er, at 

mest muligt data skal deles med flest mulige, 

ud fra tankegangen om, at offentlige data kan 

generere merværdi, der endnu ikke er udnyt-

tet. Dette kan potentielt ”forstyrre” den dan-

Ny sag i 2021 

 

Lovforslag forventes fremsat i 3. kvartal 

2021. 

 

Reference: Kommissionen arbejdsprogram 2021 

bilag 1: Nye initiativer, punkt 6. 
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Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

ske digitaliseringsdagsorden 

 

5. A-sag Europæisk e-ID – Et pålideligt 

og sikkert europæisk e-ID 

Initiativet skal fremme anvendelsen af aner-

kendt fælles digitalt identitetskort.Det vurde-

res, at initiativet kan kollidere med det danske 

elektroniske NEMID-system. NemID (kom-

mende MitID) er en fællesoffentlig løsning, 

der også indebærer aftaler med den finansielle 

sektor og finder bred anvendelse i den private 

sektor. Kommunerne er dels tættest på bor-

gerne og dels fuldstændig afhængige af, at vi 

har en så velfungerende løsning som tilfældet 

er. Årsagen til, at sagen er højt prioriteret er, 

at danske investeringer i løsningens infra-

struktur og det samlede, sammenhængende 

digitale økolandskab i Danmark risikerer at 

blive mistet, lige som de fremtidige potentia-

ler kan forblive umulige at realisere, hvis vi 

ikke går ind og søger medindflydelse på den 

løsning, der kommer fra EU-hold. 

 

Ny sag i 2021 

 

Lovforslag forventes fremsat i 1. kvartal 

2021. 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

2021 bilag 1 Nye initiativer: punkt 8. 

6. A-sag Dagsorden om Bedre Regule-

ring  

Dagsordenen sætter fokus på transparent EU-

lovgivningsproces, effektiv EU-lovgivning 

samt nærheds- og proportionalitetsprincippet.  

 

Kommissionen har introduceret ”Fit for 

fremtiden” platformen, hvis opgave er at for-

enkle EU-lovgivningen. ”Fit for fremtiden” 

bygger videre på de erfaringer den tidligere 

Videreført fra 2020.  

 

Bedre og mere effektiv EU-regulering 

blev dagsordenssat ved Juncker-

Kommissionens tiltrædelse i 2014. Von 

der Leyen-Kommissionen har tilkendegi-

vet, at den vil forsætte dette arbejde. 
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Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

REFIT-platform nedsat af Juncker Kommis-

sionen. Kommissionen er stadigvæk i gang 

med at organisere den nye platform, som for-

ventes at få en langt mere strategisk rolle end 

den tidligere platform.  

 

KL har fulgt dagsordenen tæt, da det dels 

er i kommunernes interesse, at EU afhol-

der sig fra detaillovgivning for at sikre 

kommunernes råderum, dels er det vig-

tigt, at lovgivningen virker efter hensigten 

uden for store administrative byrder, og 

endelig er der en kommunal interesse i, at 

det er muligt at komme med input til lov-

givningen tidligt i processen.  

 

 B-sager (prioriteret) 

 

1. B-sag Klar til 55-pakken For at opnå et klimaneutralt EU senest i 2050 

fremlægger Kommissionen denne pakke for 

at mindske EU’s CO2-udledning med mindst 

55 pct. inden 2030. Initiativet hænger sam-

men med den grønne pagt, som beskrives 

nærmere i pkt. 3. under A-sager om den 

grønne pagt.  

 

Klar til 55-pakken har mange initiativer, men 

KL følger nedenstående, som B-sager ift. 

- Ny EU-skovstrategi 

- Ændring af direktiv om vedvarende 
energi for at medtage det nye kli-
mamål for 2030. 

- Ændring af direktivet om energieffek-
tivitet for at medtage det nye klimamål 
for 2030. 

Ny sag 2021 

 

 

Initiativerne i pakken forventes lanceret i 

2. og 4. kvartal 2021. 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

2021 bilag 1: Nye initiativer, punkt 1. d), e) og f). 
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- Revision af forordningen om medta-
gelse af drivhusgasemissioner og -
optag fra arealanvendelse, ændret are-
alanvendelse og skovbrug. 
 

2.  B-sag Pakken om cirkulær økonomi Kommissionen præsenterede i 2015 en pakke 

for cirkulær økonomi med konkrete initiativer 

til at fremme en mere bæredygtig omstilling 

frem mod 2030. Derudover leverer cirkulær 

økonomi også ind i mange af Kommissionens 

andre dagsordner. 

 

Pakken har flere initiativer, så KL følger ne-

denstående som B-sag ift. 

- En politik for bæredygtige produkter, 

herunder en revision af direktivet om 

miljøvenligt design. 

Ny sag 2021 

KL har været aktive på dagsordenen om 

cirkulær økonomi fra start, og derfor føl-

ges Kommissionens bebudede lanceringer 

på dette område også i 2021, hvor en 

politik for bæredygtige produkter forven-

tes lanceret. 

 

Meddelelserne forventes lanceret i 4. 

kvartal 2021. 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

2021 bilag 1: Nye initiativer, punkt 2. a). 

3.  B-sag Pakken om biodiversitet og et 

giftfrit miljø 

Pakken indeholder flere initiativer, så KL 

følger nedenstående som B-sag ift. 

- Handlingsplan for nulforurening for 

vand, luft og jord. 

Ny sag 2021 

 

Kommissionens handlingsplan forventes 

præsenteret i 2. kvartal 2021. 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

2021 bilag 1: Nye initiativer, punkt 3. c) 

4. B-sag Langsigtet vision for land- 

distrikterne 

Meddelelsen vil fastlægge en vision for land-

distrikternes fremtid frem til 2040 og dække 

de udfordringer, som landdistrikterne står 

over for. Herunder demografiske ændringer, 

Ny sag i 2021 

 

 

Kommissionens meddelelse forventes 
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Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

den digitale kløft og begrænset adgang til vel-

færdsydelser. 

 

- Meddelelse om den langsigtede vision 

for landdistrikterne 

præsenteret i 2. kvartal 2021. 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

2021 bilag 1: Nye initiativer, punkt 43. 

5. B-sag Revision af forordning om 

overførsel af affald 

Initiativet er en reaktion på de prioriteter, der 

blev bebudet i den europæiske grønne pagt, 

den nye handlingsplan for 

den cirkulære økonomi. Kommissionen vil på 

grund af sin evaluering foreslå en revision en 

forordning om overførsel af affald for at re-

ducere overførslen af problematisk affald 

uden for EU, ajourføre overførselsprocedu-

rerne, så de afspejler målsætningerne for den 

cirkulære økonomi, og forbedrer håndhævel-

sen. 

 

Ny sag i 2021 

 

Kommissionen forventer, at initiativet 

bliver vedtaget i 2. kvartal 2021. 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

2021 bilag 2: Refit-initiativer, punkt 3. 

6.  B-sag Revision af retningslinjer for 

statsstøtte med regionalt sigte 

Retningslinjerne for statsstøtte med regionalt 

sigte udgør et af de statsstøtteværktøjer, som 

vil fremme gennemførelsen af målene i den 

europæiske grønne pagt og den digitale stra-

tegi. En begrænset ændring af de nuværende 

retningslinjer for statsstøtte med regionalt 

sigte er nødvendigt for at afbøde konsekven-

ser af omstillingen til en grøn økonomi 

 

Ny sag i 2021 

 

Kommissionens udspil forventes fremlagt 

i 1. kvartal 2021 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

2021 bilag 2: Refitinitiativer, punkt 13 

7. B-sag  Revision af den generelle 

gruppefritagelsesforordning for 

statsstøtte i lyset af den grønne 

Den igangværende kvalitetskontrol har vist, at 

de gældende regler har fungeret godt, men at 

de bør ajourføres for at afspejle den lovgiv-

Ny sag i 2021 

 

Kommissionens udspil forventes fremlagt 
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Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

pagt ningsmæssige, teknologiske og markedsmæs-

sige udvikling og ledsage den digitale og 

grønne omstilling af økonomien på passende 

vis. Revisionen bør resultere i en modernise-

ret og forenklet ramme, som gør det muligt 

for myndighederne at nå EU-målene på en 

omkostningseffektiv måde og med mindst 

mulige konkurrence- og handelsfordrejninger 

i Unionen. 

 

i 4. kvartal 2021.  

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

2021 bilag 2: Refitinitiativer, punkt 18. 

8. B-sag Forslag til direktiv om hånd-

hævelse af direktiv om tjene-

steydelser i det indre marked, 

om en meddelelsesprocedure 

for tilladelsesordninger og krav 

vedrørende tjenesteydelser, og 

om ændring af direktiv og for-

ordning om administrativt 

samarbejde via informationssy-

stemet for det indre marked 

(notifikationsdirektivet). 

EU-Kommissionen præsenterede i januar 

2017 en tjenesteydelsespakke med henblik på 

at styrke sammenhængen i det indre marked. 

Særligt relevant for danske kommuner er for-

slaget om EU’s notifikationsdirektiv for tje-

nesteydelser og konsekvenserne af dommen i 

den såkaldte Visser Vastgoed-sag. Dommen 

præciserer, at når kommuner vedtager lokal-

planer, som regulerer særligt pladskrævende 

varer som fx møbelsalg, er disse begrænsnin-

ger omfattet af den såkaldte meddelelsespro-

cedure. Forslaget går på, at lokale reguleringer 

på serviceområdet skal forhåndsgodkendes af 

EU-Kommissionen. Dette omhandler bl.a. 

byplanlægning, boligpolitik, energi, vandfor-

syning, og affaldshåndtering. 

 

Kommissionens forslag blev lanceret på bag-

grund af en EU-dom om notifikationspligt. 

Videreført fra 2020 

 

Dette forslag til direktiv, som Kommissi-

onen i sit arbejdsprogram for 2021 bebu-

der at ville trække tilbage, er i daglig tale 

omtalt som notifikationsdirektivet. KL 

følger hvad der sker i denne sag efter 

direktivet trækkes tilbage fordi EU-

dommen så stadig gælder 

 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 4: Tilbagetrækning, punkt 8. 
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Det er således uklart hvordan Kommissionen 

i fremtiden forventes at ville efterleve denne 

domsafsigelse. 

 

9.  B-sag Europas digitale årti – Digitale 

mål for 2030 

Det forventes, at Kommissionens meddelelse 

vil komme med en række forslag til initiativer, 

der skal forme den europæiske digitale indsats 

frem mod 2030. Det er vigtigt, at EU’s digita-

le dagsorden i så høj grad som muligt ligger 

på linje med den danske dagsorden, som ofte 

er et par skridt længere fremme end EU.  

 

Ny sag i 2021 

 

Meddelelsen forventes offentliggjort i 1. 

kvartal 2021. 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer punkt 5. 

10. B-sag Opfølgning på hvidbogen om 

kunstig intelligens 

Det forventes, at forslaget vil sætte rammerne 

for brugen af kunstig intelligens, i forhold til 

at sikre borgernes grundlæggende rettigheder 

samt sikkerhed og ansvar i forhold til brugen 

af data til kunstig intelligens  

 
 

Ny sag i 2021 

 

Forslag til lovgivning frem gik af arbejds-

programmet for 2020 men er blevet ud-

skudt til 1. kvartal 2021 

11.  B-sag Data Governance Act (Data-

styrings forordningen) 

Sigtet med forordningen er at gøre det lettere 

at udveksle data i EU mellem sektorer. Virk-

somhedernes og borgernes tillid og kontrol 

med egen data skal øges. Der skal opbygges 

en europæiske datahåndteringsmodel, der 

adskiller sig fra den som bruges af de store 

teknologivirksomheders platforme.  

 

Videreført fra 2020 

 

Kommissionen fremsatte forslag til for-

ordning i slutningen af 2020. Forhandlin-

gerne om lovforslaget så småt startet op i 

EU.  

12.  B-sag Børns rettigheder - ift.  

- EU-strategi for børns 

rettigheder 

Kommissionens har øget fokus på børns ret-

tigheder og ønsker her at udarbejde en EU-

strategi. KL har fokus på dette, da børns le-

Ny sag i 2021 

Strategien forventes offentliggjort i 2. 

kvartal 2021. 
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 vevilkår og uddannelse er et kommunalt ker-

neområde. 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer, punkt 38. 

13. B-sag Opfølgning på det europæiske 

uddannelsesområde og den 

opdaterede dagsorden for fær-

digheder i Europa 

- Individuelle lærings-

konti 

 

Kommissionen ønsker, at hver borger skal 

have ret til en individuel læringskonto, som 

borgerne kan bruge til at tilegne sig nye kom-

petencer gennem hele livet. 

Ny sag i 2021 

 

Lovgivning forventes fremlagt i 4. kvartal 

2021. 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer, punkt 36. 

14. B-sag Håndtering af den demografi-

ske udviklings konsekvenser 

Kommissionen har et stærkt fokus på EU’s 

demografiske udvikling, hvor der i høj grad 

bliver langt flere ældre. Den samme udvikling 

finder sted i Danmark.  

Initiativerne er relevant ift. kommunernes 

rolle på ældreområdet, herunder udfordringer 

med et stigende antal ældre borgere samt ud-

fordringer med at rekruttere personale til ple-

jesektoren. 

 

Indeholder to initiativer, der ikke er lovgiv-

ning: 

- Rapport om den demografiske udvik-
lings konsekvenser  

- Grønbog om det aldrende samfund.  

 

 

Videreført fra 2020.  

 

Både rapporten og grønbogen forventes 

offentliggjort i 1. kvartal 2021. 

15. B-sag Kommissionens udspil til en 

Europæisk sundhedsunion 

B-sag ift.  

– Kommissionens meddelelse 

– Lovforslag om alvorlige grænseoverskri-

Kommissionen fremlagde i november 

2020 sin meddelelse om Opbygning af en 

Europæisk Sundhedsunion, i form af en 



 

Side 12 af 16   ǀ    SAG-2020-05302 

Nr. Prioritering Initiativ Indhold Historik og proces 

dende sundhedstrusler (opgradering af af-

gørelse nr. 1082/2013/EU) 

– Lovforslag om en styrkelse af mandatet for 

Det Europæiske Center for Forebyggelse af 

og Kontrol med Sygdomme (ECDC) 

Lovforslag om en udvidelse af mandatet for 

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) 

meddelelse og tre lovforslag. I sit udspil, 

vil Kommissionen give EU en mere aktiv 

rolle i borgernes sundhed. 

Grundlæggende for hele udspillet er det, 

at Kommissionen med udgangspunkt i 

den igangværende COVID-19-krise har 

konstateret væsentlige mangler i bered-

skabet, et behov for øget koordinering, 

samt et behov for investeringer og refor-

mer af sundhedssystemerne på tværs af 

medlemsstaterne for at sikre, at der er 

ressourcer nok til at håndtere fremtidige 

kriser. 

16. B-sag Det Europæiske Sundhedsda-

taområde 

Sagen forventes at falde ind under rammen 

for Kommissionens målsætning om at skabe 

en Europæisk Sundhedsunion. Forslaget kan 

få konsekvenser for kommunerne bl.a. i for-

hold til opbevaring af data, men også i for-

hold til yderligere deling af data på europæisk 

niveau.  

Ny sag i 2021  

 

Lovgivning forventes fremsat i 4. kvartal 

2021 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer punkt 32. 

17. B-sag EU’s handicapstrategi EU Kommissionens ønsker at se på en ny 

strategi for handicappede og dette kan få be-

tydning for kommunernes arbejde med dette 

område. 

 

Ny sag i 2021 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

2021 bilag 1: punkt 44. 

18. B-sag Platformsarbejdere Forbedring af arbejdsvilkårene for platforms-

arbejder.  

Ny sag i 2021 

 

Lovgivning forventes fremsat 4. kvartal 

2021 
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Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer punkt 9. 

 

19. B-sag Europæisk strategi for ligestil-

ling  

Kommissionen ønsker større transparens 

både via lønstatistik, stillingskategorier, jobka-

tegorier for at komme uligheden mellem 

kvinder og mænds løn til livs.   

 

- Forslag til direktiv om gennemsigtig-

hed i lønnen. 

 

 

Videreført fra 2020 

 

I 2020 afholdte Kommissionen offentlig 

høring ang. nødvendigheden af at sikre 

ligeløn mellem mænd og kvinder. På bag-

grund af de indkommende høringer, samt 

Rådets og Europa-Parlamentets opfor-

dring til at gøre noget ved den manglende 

ligeløn vil Kommissionen frem sætte et 

forslag til direktiv. Forslaget forventes i 

1.kvartal 2021.   

 C-sager (overvågning) 

1. C-sag Den europæiske grønne pagt: C-sag ift.  

- Meddelelse om den europæiske grøn-
ne pagt  

- Den europæiske grønne pagts investe-
ringsplan  

- En ny strategi for bæredygtig finansie-
ring af 2030-Klimaplanen  

 

Videreført fra 2020 

 

For beskrivelse se punkt 3. under A-sager 

om den grønne pagt. 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer, punkt 1-8. 

2.  C-sag Klar til 55-pakken C-sag ift. 

- CO2-grænsetilpasningsmekanismen og 
et forslag om CO2-
grænsetilpasningsmekanismen som 
egen indtægt. 

Ny sag i 2021 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer, punkt 1. b) og h). 
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- Revision af energibeskatningsdirekti-
vet. 

 

3.  C-sag Pakken om cirkulær økonomi C-sag ift. 

- Cirkulært elektronisk udstyr 

Ny sag i 2021 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer, punkt 2. b). 

4.  C-sag Industristrategien for Europa  Udspillet ligger under overskriften ”Et Euro-

pa klar til den digitale tidsalder” C-sag ift. 

- Ajourføring af den nye industristrategi 

for Europa 

 

Ny sag i 2021 

 

Kommissionens meddelelse forventes 

præsenteret i 2. kvartal 2021.  

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer, punkt 10. 

5. C-sag Bæredygtig virksomhedsledelse C-sag ift. forslag om lovgivning om bæredyg-

tig virksomhedsledelse 

 

Kommissionen oplyser, at som en del af den 

systemiske ændring i Europa skal det økono-

miske og finansielle system også være en vig-

tig drivkraft for den grønne og den digitale 

omstilling. Kommissionen vil derfor fremlæg-

ge lovgivning om bæredygtig virksomhedsle-

delse for at fremme bæredygtig og ansvarlig 

virksomhedsadfærd. 

 

Ny sag i 2021 

 

Lovgivningen forventes fremlagt i 2. 

kvartal 2021 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer, punkt 15. 

6. C-sag Evaluering af direktiv om slam 

fra rensningsanlæg. 

Direktivet, som blev vedtaget for 30 år siden, 

svarer ikke fuldt ud til de nuværende 

behov og forventninger, f.eks. når det drejer 

Ny sag i 2021 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 
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sig om reguleringen af nye forurenende stof-

fer som lægemidler og mikroplast. Med denne 

evaluering vil direktivets resultater blive vur-

deret, og risiciene og mulighederne i forbin-

delse med håndteringen af slam fra rens-

ningsanlæg vil blive vurderet. Evalueringen vil 

omfatte standardevalueringskriterierne virk-

ning, effektivitet, sammenhæng, relevans og 

merværdi på EU-plan.  

 

bilag 2: Refitinitiativer, punkt 11. 

7. C-sag Opfølgning på en europæisk 

sikkerhedsstrategi 

C-sag ift. 

- Lovgivning til effektiv bekæmpelse af 

seksuelt misbrug af børn online 

Ny sag i 2021 

 

Reference: Kommissions arbejdsprogram bilag 

1: Nye initiativer, punkt 35. 

8. C-sag Forebyggelse og bekæmpelse af 

specifikke former for kønsba-

seret vold 

Kommissionen vil fremlægge initiativer om 

forebyggelse af kønsbaseret vold og dette kan 

berøre kommunernes arbejde på dette områ-

de.  

Ny sag i 2021 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer, punkt 39. 

9. C-sag Digital afgift og forslag om 

digital afgift som egen indtægt. 

 Kommissionen ønsker at øge deres egen 

indtægter og vil i den forbindelse fremsætte et 

forslag til beskatning af Tech-giganter. 

Ny sag i 2021 

 

 

Lovgivning fremsættes 2. kvartal 2021 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer, punkt 7 

10. C-sag Opfølgning på det europæiske 

uddannelsesområde og den 

opdaterede dagsorden for fær-

digheder i Europa 

C-sag ift. 

- En europæisk tilgang til mikroeksa-

mensbeviser 

Ny sag 2021 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer, punkt. 36. 
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11. C-sag Kræfthandlingsplan Europas kræfthandlingsplan forventes at in-

deholde tiltag, der vedrører alle sygdommens 

faser: Sygdomsforebyggelse, tidlig påvisning 

og diagnosticering, behandling, pleje samt 

livskvalitet. 

Videreført fra 2020. 

 

Reference: Kommissionens arbejdsprogram 

bilag 1: Nye initiativer, punkt 34.  

 


